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Oslavy 750 let obce

Slavnostní mše na návsi

Vystoupení dětí ze ZŠ Přílepy

Podsvícený obraz sv. Floriána na zvonici na návsi

Oslavy ukončila velkolepá laserová show
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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři občasníku obce Přílepy,
prožili jsme čas léta, prázdnin a dovolených, čas odpočinku, zábavy a chvil společně strávených se svými blízkými doma
u bazénu na zahradě nebo na dovolených
u moře v dalekých zemích. Důležité je prožívat krásné chvíle společně.
Společně se také na stránkách občasníku
vrátíme do dění od jarních měsíců až do

konce prázdnin. Připomeneme si konec
školního roku v našich školách a všechny
důležité události v naší obci. Shrneme
si dokončené realizace rozvojových projektů, úspěšné společenské akce a plány
do budoucích dnů, týdnů, ale i blízkých
a budoucích let. Přejeme všem barevné
a prosluněné podzimní dny a ničím nerušenou četbu.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
přinášíme vám další vydání tentokrát
poprázdninového zpravodaje obce, které
se bude nést v duchu bilancování a hodnocení uplynulých činností. Vysvědčení
nám budete psát právě Vy a svými hlasy
hodnotit naši odvedenou práci. Proto si
v úvodu shrneme, co se uskutečnilo od
minulého vydání občasníku a v rámci tzv.
„okurkové sezóny.“
Měsíc květen se nesl v duchu intenzivních příprav na oslavy 750let od první
písemné zmínky o naší obci. Několika
občanům se podařilo najít historické fotky
budov nebo akcí v obci a přispěli tak do
sbírky fotografií na výstavu o historii
obce. Připraven byl také průřez historií obce do prezentací v počítačích, které
zpestřily výstavu po celou dobu jejího
konání. Program byl sestaven tak, aby si
v průběhu celého dne přišel na své každý
fanoušek zábavy, od nejmladšího po nejstaršího návštěvníka.
V květnu také probíhala výběrová
řízení na pozici ředitelů ZŠ a MŠ. Na
pozici ředitelky ZŠ přišla pouze jedna
nabídka a uchazečka prošla výběrem před
sedmičlennou komisí. Do prvního kola
výběrového řízení MŠ přišly 2 nabídky,
ale bohužel žádná z uchazeček nesplnila
povinné vzdělání pro MŠ. Proto muselo
být vypsané druhé kolo, kde byli opět dva
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uchazeči. Tentokrát byla pro komisi volba
opravdu těžká, protože oba uchazeči byli
diametrálně odlišní. Nakonec i dle doporučení výběrové komise padla volba na
nového pana ředitele MŠ.
Od června nám postupně chodily
informace o schválených dotacích. Ze
Zlínského kraje jsme dostali příslib dotace
na nákup laviček, košů, altánu, kruhové
lavice kolem stromu a výsadbu do parku.
Další schválenou dotací byla dotace na
dětské hřiště u rybníka a následovala
podpora výstavby vodovodu a kanalizace
v Podšpitálí.
O prázdninách jsme zažádali u dokončených projektů o vyplacení dotace.
Proběhla také i fyzická kontrola projektu na podporu spolků. Kontrolovali
počty nakoupených stanů, pivních setů
a audiotechniky, taktéž správné zaúčtování a zařazení faktur. Nyní by se nám
měl rozpočet opět doplnit o dotace z již
uskutečněných akcí. Koncem srpna pak
ještě podáme žádost o platbu na lavičky
v parku a na hřiště u rybníka. Průběžně
pak budou přicházet částky na financování faktur za rekonstrukci zámku.
Máme tedy spousty zdárných realizací
za sebou, ale také nás ještě hodně práce
čeká. My se však řídíme mottem: „Kdo
je připraven, není překvapen.“ V novém
období budeme připravovat plán rozvoje
obce na další období, proto pokud byste
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měli nějaké požadavky na zlepšení či
návrhy na výstavbu neváhejte a můžete
nám své podněty sdělit na email či osobně
na úřadě a nové zastupitelstvo se jimi
bude určitě rádo zabývat.
-si-

Jednotlivé místnosti zámku již dostávají podobu

Nový altán v zámeckém parku

Brigáda na výsadbě nové zeleně
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Chodba v I.NP se šachtou pro výtah
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se v období od posledního vydání zpravodaje, tedy od měsíce dubna
scházelo na pracovních schůzkách se starostkou obce a také v rámci jednotlivých výborů
a pracovních skupin.
Zasedání zastupitelstva obce Přílepy se konalo třikrát, a to v termínech 11.5., 9.6. a 25.8.
Pro přehled předkládáme výčet přijatých usnesení, kterými zastupitelstvo obce Přílepy:

1. Schvaluje návrh smlouvy O poskytnutí
úvěru a návrh smlouvy registrační číslo
4968130014-Z, Zástavní smlouva k nemovitosti – Státní fond podpory investic a pověřuje starostku podpisem těchto smluv.

6. Schvaluje závěrečný účet obce Přílepy
za rok 2021 s výhradou, že budoucí rozpočty
budou tvořeny schodkové pouze na podkladě přidělené dotace či jiného finančního
zajištění.

2. Zastupitelstvo obce Přílepy schvaluje
smlouvu č.: OT-001030075969/002-ELMO
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.

7. Bere na vědomí rozpočtová opatření č.
2 a č.3/2022 a schvaluje rozpočtová opatření
č.4 /2022.

3. Schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu „Stavební úpravy č.p. 236 Přílepy
a změna užívání stavby“ a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
4. Zastupitelstvo obce Přílepy schvaluje
smlouvu č. D/0939/2022/STR o poskytnutí
dotace z Programu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
5. Schvaluje účetní uzávěrku obce Přílepy
a příspěvkových organizací Základní škola
a Mateřská škola Přílepy za rok 2021. Dále
schvaluje převod přebytku rozpočtu obce za
rok 202 ve výši 6 887 626,34 Kč na účet 432 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let, převedení výsledku hospodaření
příspěvkové organizace ZŠ Přílepy ve výši
3 537,14 Kč do rezervního fondu a převedení
výsledku hospodaření příspěvkové organizace MŠ Přílepy ve výši 60 264,10 Kč do
rezervního fondu.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

8. Schvaluje smlouvu č.: OT-001030075567/001-MOPR o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
9. Schvaluje pronájem části hospodářské
budovy zámku o celkové výměře 45 m2 za
nájemné 1 500,- Kč měsíčně a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
10. Vzalo na vědomí výsledek hodnocení
nabídek, v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky „Dětské hřiště Přílepy“, a to na základě „Protokolu o hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek
účasti“; rozhodlo o zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na dodávky „Dětské hřiště
Přílepy“, účastníkovi Bonita Group Service,
s. r. o. (IČO: 277 38 795); schvaluje smlouvu
o dílo s účastníkem veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky „Dětské hřiště Přílepy“
s dodavatelem Bonita Group Service, s. r.
o. (IČ: 277 38795) a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
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11. Schvaluje záměr úpravy 3.NP zámek
Přílepy a vypracování projektu s rozpočtem.
12. Schvaluje osazení dopravních značek
zákaz stání v ulici od základní školy po
kopce od č.p.194 po čp. 317 a vybudování
dvou pevných retardérů s kamennou dlažbou, a to u domu č.p. 92 a č.p. 45.
13. Schvaluje rozpočtová opatření č.5
a č.6 / 2022.
14. Schvaluje zprávu o činnosti starostky
obce za období od února 2022.
15. Schvaluje výběr dodavatele díla
„Prodloužení vodovodu II. – k.ú. Přílepy
u Holešova“společnost PSM plus, s.r.o.,
Starobrněnská 334/3, Brno-město, 602 00
Brno, IČ: 29183294 s nabídkovou cenou 732
790,93Kč bez DPH a pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy o dílo.
16. Schvaluje výběr dodavatele díla „8TI
Přílepy“společnost PSM plus, s.r.o., Starobrněnská 334/3, Brno-město, 602 00 Brno,

IČ: 29183294 s nabídkovou cenou 4 681
490,99 Kč bez DPH a pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy o dílo.
17. Schvaluje výběr dodavatele „Kumunálního automobilu“ společnost SDO
Technika, s.r.o., Jaselská 451, 742 42 Šenov
u Nového Jičína, IČ: 29446619 s nabídkovou
cenou 760 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy.
18. Schvaluje žádost o dotaci na projekt
„Mateřská škola Přílepy“ a její předložení
do 6. Výzvy IROP – Mateřské školy – SC 4.1
(MRR) v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu 2021 – 2027.
19. Schvaluje Dodatek č. 9 ke smlouvě
o dílo č. 49/713/024O – technické služby
Zlínsko, s.r.o., který upravuje stávající
ceník poskytovaných služeb.
20. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě Hřiště u rybníka – vícepráce dle skutečnosti
výkaz – výměr.
-ms-

OD PARSHALLA K FLÁDROVÁNÍ ANEB ŠKOLA ŽIVOTA
Byla jsem oslovena napsat článek o čtyřech
letech ve funkci starostky obce. Přišla jsem
z oboru finančního poradenství, takže práce
s lidmi a papírování mi nebyly cizí. Nebyla
jsem do té doby ani v zastupitelstvu, takže
práce to byla úplně nová, ale chtěla jsem něco
změnit a cítila jsem potřebu posunout naši
obec intenzivněji kupředu než se dělo doposud.
Převzala jsem klíče, vysvětlení k nedodělaným projektům, kterých bylo 14, a koncem
října nastoupila do úřadu. Hned v prvním
týdnu mne čekala kolaudace vodovodu
a kanalizace. Přišla paní úřednice a prošli
jsme trasu kanalizace a zastavila se u šachty
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a ptala se, kde máme Parshallův žlab (pozn.
zařízení sloužící pro měření průtoku vody),
který zde měl být vystrojen. Pro mne pojem
zcela nový a neznámý, tak jsem musela pátrat, co tam vlastně mělo být a není. Nakonec
po různých jednáních se osazovat nemusel
a vyřešili jsme jinak, ale na začátku to byla
první zajímavá zkušenost, která mne potkala.
Postupně jsem se prokousávala projekty
a získávala zkušenosti se zařazováním příjmových a výdajových položek do rozpočtu
a jednotlivých oblastí. Díky školením a setkáváním se starosty okolních obcí jsem zjišťovala, jak žádají o dotace a na co si dám pozor
při různých projektech.
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Prvním projektem, kde jsme podávali
žádost o dotaci, byl projekt školního hřiště,
který vypracovala firma z Luhačovic, na kterou jsem získala kontakt z 1. ZŠ v Holešově.
Firma jim dělala projekt a multifunkční hřiště již měli realizováno. Žádost o dotaci pak
byla podaná přes agenturu ze Zlína, která
pro nás podává úspěšně žádosti dodnes.
Žádosti o dotace vyžadují hodně administrativy a nachystání spousty podkladů, uhánění
projektantů a mnohdy vyžadují spoustu času
k jejich přípravě. Většinou již víme u některých dotací dopředu, jaké budou vypsané
a podle požadavků uzpůsobíme projekty
tak, aby co nejlépe vyhověly dotačním požadavkům a zároveň pokryly všechny potřeby
našich občanů.
Pan místostarosta jako „mistr slova“ připraví a sepíše často do rozsáhlých a odborných textů analýzy a potřebnost realizace
jednotlivých projektů a poté vše pošleme
agentuře ke zpracování. Někdy se nám
žádosti vrací a musí se několikrát upravovat
nebo opravovat, ale nakonec výsledek stojí
za to a možná i proto jsme v získávání dotací
tak úspěšní a překážky jsou pro nás výzvou
ke zdolání a posunutí se dopředu. Dostalo se
nám také uznání od jedné z dotačních agentur, že v Přílepech jsme sehranou dvojicí.
Hned v prvním roce jsme se zapojili do
soutěže vesnice roku, abychom ukázali, jakou
máme vesnici a aby porota měla srovnání,
jak to bylo na začátku a jak jsme se postupně
s obcí posunuli a jak se obec za několik let
změnila.
Zvláštním zážitkem bylo také odvážení
spoluobčana, kterého bránil pes v domě.
Postupně dojely 2 záchranné vozy, policejní vozidlo, sociální pracovníci a nakonec i odchytová služba. Pes majitele bránil
a nechtěl, aby jej odvezli. Policie zasáhnout
nemohla, aby neohrozila majitele psa, který
seděl vedle pána. Do toho nevábná vůně
exkrementů a zatuchlého prostředí uvnitř
domu a pobíhající myši. Majitel psa se už do
domu nevrátil, pes byl odvezen do útulku
a po nějaké době zemřel majitel a později
i pes.
Novou zkušeností byla také příprava
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zastupitelstev a hlavně jejich vedení. Pan
místostarosta vždy pečlivě připravil zápisy
z podkladů, které se měly aktuálně řešit. Jelikož jsme potřebovali nutně schvalovat hodně
realizací, tak jsme se sešli každý rok přibližně
osmkrát na zasedáních a k tomu ještě stejněkrát na poradách. Až na několik výjimek
jsme se však vždy na všem shodli a myslím,
že mohu mluvit za všechny, ale hnal nás společný cíl. Vybudovat v obci něco nového ku
prospěchu všem. Vyrostla tak nová hřiště,
téměř třicet občanů se potkalo brigádnicky
na čištění sadu v Hrušoví a největším motorem byla rekonstrukce zámku, na kterou se
podařilo získat dotaci a bezúročný úvěr. Díky
němu obec neodčerpá peníze z účtu, bude na
další investice a zároveň nebudou peníze,
které by zůstávaly na účtu požírány vysokou
inflací.
Při kontrolních dnech na zámku, který je
kulturní památkou, dochází ke konzultacím
jednotlivých činností s Národním památkovým ústavem. Pro zachování autentičnosti
historie zámku byly provedeny rozbory
vzorků nátěrů na historických prvcích zábradlí a štukových prvcích. Nejdříve si restaurátoři mysleli, že bude muset být proveden
nátěr zábradlí „fládrem“ (pozn. nátěrová
technika imitující kresbu dřeva). Zjistilo se
ale, že to není původní zámecká vrstva. Je
až čtvrtá v pořadí, a proto bude ponechána
vrstva původní, železná (bronzová) a pískovcová popř. štuková.
Další funkcí je řešení stížností, sousedských
vztahů. Někde jsou to stromy, jinde zvířata
nebo také rozhodnutí obce. Jak se říká, sto
lidí sto chutí a že není na světě člověk ten,
co by se zavděčil lidem všem. Co vyhovuje
jednomu, zase jinému vadí, proto se snažím
vyslechnout obě strany a vždy se snažíme
najít společné řešení pro všechny.
Práce starostky je opravdu 24/7 (24hodin
denně a 7 dní v týdnu), protože ne vždy mám
volno i o víkendu a pokud volno chci, musím
si nahlásit dovolenou. Občas jsem vyjížděla v pozdních nočních hodinách k poplachům na úřadě, kde jsme s policií vše prošli
a vesměs se jednalo o poplach planý. Jednou
ve 3 ráno policie hledala občana, tak jsem
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musela, ač nerada budit telefonicky majitele domu, aby komunikoval s policií. Jindy
zase přijedou obecně prospěšní pracovníci
vykonávat svůj náhradní trest, a jelikož jsou
přes týden v práci, tak činnosti vykonávají
o víkendech a náčiní se jim musí nachystat.
Náplň práce je opravdu pestrá, a i když
jsou občasná setkávání a relaxace na neformální úrovni, je to vykompenzováno činností
jinou. A co je nejdůležitější, je asi rozhodování. Většinu velkých akcí musí schválit
zastupitelstvo a musí se na tom shodnout, ale
nad rozhodováním sporů nebo problémů při
realizaci staveb již musím většinou okamžitě
reagovat sama. Naštěstí, ale mohu zase říci,

že v naší obci jsme vesměs ohleduplní a stížnosti bych napočítala na prstech jedné ruky.
Při realizacích se na všem nakonec dohodneme ku prospěchu obou stran, protože
se řeší vesměs problémy, které jsou skryté
a nelze je v době projektování předpokládat. Jsem ráda, že jsem byla zvolena a funkci
přijala a někdy i přes velké časové vypětí
mě tato práce naplňuje a motivuje. Zejména
pak, když i občané sami navrhují, co by chtěli
zlepšit a nového vybudovat. Právě proto, že
to neděláme pro sebe, ale pro všechny občany
a pro další generace, kterým tímto chceme
zanechat odkaz naší doby.
-si-

STRUČNÁ REKAPITULACE ČTYŘLETÉHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ
Čtyřleté volební období uplynulo jako
voda. Prožili jsme krásné chvíle na mnohých společenských akcích, pocit z dobře
vykonané práce, dobré zprávy o úspěšných
žádostech o dotace a realizovaných projektech. Proti tomu však stály také nové negativní zkušenosti spojené s Covid 19, pracovní
vypětí a pravda přišel i nějaký ten nezdar

a neúspěch. Výčet úspěšných realizací je však
rozsáhlý. Stejně rozsáhlý je i výčet k realizaci
připravených akcí, ke kterým byl položen
dobrý základ. Tyto již čekají na nově ustavené vedení obce po nadcházejících komunálních volbách.

VÝČET ÚSPĚŠNÝCH REALIZACÍ
• Multifunkční hřiště pod školou (s dotací).
• Oprava střechy zámku a výměna stropů ve II. NP.
• Veřejné WC v hospodářské budově zámku.
• Podpora nového obecního zaměstnance (s dotací).
• Výměna oken, kotlů, bazénové technologie a zateplení fasády na přístavbě budovy
ZŠ Přílepy (s dotací).
• Výměna svítidel za LED technologii a obnova veřejného osvětlení v obci (s dotací).
• Vybavení jednotky požární ochrany (s dotací).
• Výsadba stromů a zeleně v obci (s dotací).
• Dokončení revitalizace parku – ošetření 110 stromů (s dotací).
• Výměna plotu v severozápadní části zámeckého parku.
• Revitalizace a výsadba sadu Hrušoví (s dotací).
• Výstavba nového chodníku podél zámeckého parku.
• Workaut a dětské hřiště nad pálenicí (s dotací).
• Lavičky, altán a výsadba zeleně v parku (s dotací).
• Oprava komunikace nad Letnou.
• Výměna dešťových žlabů v ulici od rybníka ke škole.
• Vyčištění a opravy pomníků.
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• Nové dětské hřiště u rybníka (s dotací).
• Podpora spolků – projektor a audiotechnika, stany a pivní sety (s dotací).
• Rekonstrukce I. a II. NP zámku (s dotací).
• Kompostéry pro domácí kompostování (s dotací).
PŘIPRAVENÉ A PLÁNOVANÉ REALIZACE
• Inženýrské sítě v zástavbové lokalitě Podšpitálí (s dotací, začátek prací od září).
• Vodovod pro novou zástvabu směr Holešov (začátek prací od září).
• Nový užitkový automobil (dodávka cca říjen – konzultace na dotaci).
• Velkoobjemové kontejnery pro tříděný odpad (s dotací, čekáme na dodání).
• Projekt nové mateřské školy (podána žádost o dotaci).
• Nová hasičská stanice JPO Přílepy (projektová fáze).
• Revitalizace bývalé požární nádrže (příprava projektové dokumentace).
• Průtah obcí (projekt v realizaci, součástí bude i návrh zastávek a nových
výjezdů z problematických ulic).
• Gravitační kanalizace na Větřici II (stavební povolení).
• Hygienické zázemí školního hřiště, opěrná zídka a chodník u tělocvičny
(stavební povolení).
• Chodník v nové zástavbě směr Holešov (projekt dokončen a půjde na stavební úřad).
• Přístřešek k cyklotrase od Martinic (s dotací, dodávka do 3/2023).

V srpnu bylo dokončeno fitness workautové
hřiště pod Letnou

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Kruhová lavička v zámeckém parku
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NOVÉ VYUŽITÍ BUDOV ZÁMECKÉHO AREÁLU
První půlrok oprav zámecké budovy máme
zdárně za sebou a přehoupli jsme se do další
poloviny. Místnosti již dostávají jasné obrysy,
jsou dokončeny veškeré elektroinstalace
včetně sítě zabezpečení, odpady a vodovody.
Proběhlo zakopání akumulační nádrže dešťové vody, která bude také sloužit jako rezervoár na závlahu zeleně v zámeckém parku.
Nyní se natahují omítky a již se začnou obkládat sociální zařízení. Realizační firma je s pracemi zatím v předstihu a mají představu, že
pokud půjde vše dobře a dodrží se dodací
lhůty, tak by do konce roku mohli mít práce
hotové a poté přijdou na řadu restaurátoři
historických prvků. Očekáváme tedy, že by se
úřad v příštím roce mohl v druhé půli roku
přestěhovat do nových prostor.
Dlouholetým problémem, který obec
řeší je nedostatečná kapacita mateřské školy
a požadavek krajské hygienické stanice
(KHS) na návaznosti jednotlivých místností
ve školce. I díky kontrole hygieny a jejich
poznámce, že kdybychom chtěli školku
rekonstruovat, tak bychom museli zbourat
všechny příčky, přišel návrh udělat školku
v hospodářské budově zámku. Jelikož je
budova také památkově chráněná jako
zámek, tak se musí k projektu vyjádřit pracovníci
Národního památkového
ústavu.
Nápad na využití
objektu jako mateřské školy velmi uvítali.
K využití objektu jako MŠ
nahrála také informace,
že bude vypsaná dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP), kde bude dotace
90% uznatelných nákladů.
Podmínkami byla existující
výjimka od Krajské hygieny, která bude projektem odstraněna, možnost
bezbariérového využití

objektu a zařazení projektu do Místního akčního plánu. Když budou tyto podmínky
splněny, tak můžeme také navýšit stávající
kapacitu školky.
Byla vytvořena architektonická studie rozmístění dispozic a zastupitelé návrh akceptovali. Nejdůležitějšími konzultacemi bylo
schválení a zapracování požadavků KHS
a památkářů. Nyní je projekt ve fázi podání
na stavební úřad a podání žádosti o dotaci.
Orientační cena rekonstrukce by měla být
cca 40mil. Výsledek podání žádosti bychom
se měli dozvědět přibližně v květnu příštího
roku. Přesunem MŠ do jiné budovy se také
vyřeší problém, kdy by musela být v době
rekonstrukce stávajícího objektu školka
zavřená a tato rekonstrukce na bezbariérovou
školku by trvala přibližně jeden rok. Takto
se bude rekonstruovat sousední budova
a školka poběží dál a pak se jen děti přesunou
do nového objektu.
Jednotlivé projekty na sebe navazují, a jakmile bude ukončen projekt zámku bude následovat rekonstrukce hospodářské budovy…
-si-

Architektonická studie rekonstrukce hospodářské budovy zámku
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NOVÁ HASIČSKÁ STANICE
A co s budovou obecního úřadu? V rámci
rekonstrukce hospodářské budovy budeme
muset přesunout pracovníky technických
služeb a zázemí pro komunální techniku
do jiných prostor. Pokud se tedy úřad přesune do prostor zámku a školka do hospodářské budovy, chybí nám k ucelenosti
objektů a dlouhodobé potřebnosti vyřešit
také budovu hasičské stanice. Současná je již
v nevyhovujícím stavu a neodpovídá současným požadavkům na kvalitu vybavení
pro požární vozidla ani pro zásahovou jednotku. Jedinou budovou, která rekonstrukci
vyhovovala nejlépe, byla budova současného úřadu, u které nebude potřeba kompletní přestavby. V části od zahrady bude
vytvořeno nové zázemí pro obecní pracovníky, včetně skladovacích prostor. Pořádání
některých společenských akcí by poté mohlo
být po dovybavení naplánované do této
části zahrady, protože prostory kolem hospodářské budovy již budou patřit ke školce.
Také jsme chtěli využít střechy objektu
pro úsporu hodně diskutované energie
a využít fotovoltaiku pro provoz jak budovy
úřadu, tak natáhnout kabel i k hospodářské
budově a využít energii ze slunce i tam.
Stávající výjezd ze zámeckého areálu již
delší dobu nevyhovuje novým požadavkům
na bezpečnost provozu a budeme muset
výjezd posunout. Nová křižovatka bude

tedy před budovou obecního úřadu a stávající budova hasičské zbrojnice bude muset
ustoupit. Na jejím místě vznikne nové parkoviště pro všechny tři objekty. Na projekt
hasičské stanice již byla sepsána smlouva
o dílo a projekt by měl být dokončený koncem jara příštího roku. Pokud se podaří,
tak bychom mohli podat žádost o dotaci na
hasičskou stanici v srpnu příštího roku.
Ráda bych také v této souvislosti poděkovala naší zásahové jednotce za příkladnou
práci při zásahu u požáru lesního porostu
kousek nad obcí již v katastru Lukovečku. Od centrálního svolání sirénou byli
nastoupeni do tří minut a ihned vyjížděli
k zásahu. Po desáté hodině večerní jsme
ještě byli požádáni sousední obcí o výpomoc v zajištění občerstvení pro zasahující
jednotky. Naše jednotka vše okamžitě zajistila a u zajištění požářiště byli až do brzkých
ranních hodin.
Proto pokud budeme mít kvalitní a vytápěnou stanici můžeme mít i cisternový
vůz, se kterým můžeme zasahovat hned na
počátku jakéhokoliv požáru. A pokud jsme
obcí, která má ve svém nejbližším okolí les,
tak by se nám cisterna s vodou velmi hodila.
-si-

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
Volby do zastupitelstva obce Přílepy se
budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022.
Volební místnost na Obecním úřadě Přílepy
bude otevřena v pátek 14:00 – 22:00 hodin
a v sobotu 8:00 – 14:00 hodin. V obci Přílepy
se volí sedmičlenné zastupitelstvo. Každý
volič obdrží po jednom hlasovacím lístku, na
kterém jsou vypsány všechny kandidátní listiny. Lístky budou rozneseny do poštovních
schránek a budou také k dispozici u volební
komise.
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V obci Přílepy byly zaregistrovány u registračního úřadu tři kandidátní listiny o celkovém počtu 19 kandidátů. Nezapomeňte
platný občanský průkaz či cestovní pas, kterým je nutné prokázat svoji totožnost volební
komisi.
Výsledky voleb budou oznámeny ihned
po sečtení hlasů a potvrzení správnosti ČSÚ
místním rozhlasem, na úřední desce a na celostátním volebním portálu www.volby.cz
-ms-
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O KOMPOSTÉRY BYL VĚTŠÍ NEŽ OČEKÁVANÝ ZÁJEM
Před dvěma lety se zjišťoval zájem o kompostování v domácnostech a psal se seznam
žadatelů i s pořadím. Protože před 8 lety
nebyl zájem až tak velký a kompostéry se
musely lidem nutit, tak jsme se pro jistotu
ptali, jestli by byl zájem i o více než jeden
kompostér. Několik občanů si tudíž napsalo,
že chtějí i 2 kompostéry. Objednávka na
dotaci se vypsala, a jelikož jsme měli před 2
roky napsáno cca 130 kompostérů, objednali
jsme 50 navíc a objednali jsme velké o objemu
2000l a k tomu ještě 25ks malých.
V průběhu dvou let se navíc ještě přihlásili noví občané a také další. Hodně zájemců
přibylo i v době, kdy se změnila vyhláška
o odpadech a lidé více přemýšlejí, co do
popelnice vyhodí, protože právě bioodpad
(rostlinný odpad z kuchyně při vaření) tvoří
až 40% odpadů v popelnici a je nejtěžší. Také
po vyhlášení se přihlásili další zájemci. Vydávaly se tudíž nejdříve kompostéry po 1 kuse,
aby se dostalo na všechny. Dle velkého zájmu
budeme tedy ještě znovu žádat o doplňující
množství pro další občany, aby se uspokojila
poptávka.
Současně při tom budeme žádat o opakovaně použitelné kelímky na společenské
akce a k tomu i gastromyčku. Součástí budou
i pytle na plasty a papír, aby je dostali občané
zdarma a nemuseli kupovat nevyhovující pytle,
u kterých při manipulaci
dochází k častému protržení (pevný pytel k manipulaci musí mít alespoň
50mq – mikronů, jinak
vlivem slunce dochází
k změkčení a protržení při
práci s ním). Pokud bude
možné využít z dotace,
tak bychom chtěli pořídit i velký mobilní lis na
plasty a malý na kartony
a plechovky. Neslisované
plechovky zabírají spoustu
místa.

Po půl roce jsme udělali srovnání, kolik
odpadů se vyhodí na jednoho občana do
popelnice. Statistika je více než příznivá a jen
kolem 25 domácností má v popelnici více než
10kg za osobu a měsíc. Všichni jsou postupně
oslovováni a upozorněni na tuto skutečnost,
že by se jim poplatek zvýšil na více, než kolik
platili v minulém roce. Chceme také lidem
vyjít vstříc zejména, co se týče plínek a zde
chceme udělat úlevu na poplatku. Ostatní
většinou přiznají, že dělali úklid a moc na
váhu nehleděli a pokud mají více, že nemají
problém poplatek zaplatit. Technické služby
přislíbily náhledovou tabulku koncem září
a nyní si můžete zatím o váhu psát na e-mail
obce nebo se na statistiku přijít podívat
osobně.
Moc děkujeme, že třídíte a my poté
můžeme ušetřené peníze vložit zpět do zkvalitnění služeb. Spoustu obcí jde stejným směrem jako my a ostatní se postupně přidávají,
protože každý rok se bude poplatek zvyšovat.
My však o navýšení neuvažujeme, protože
nám se poplatky placené technickým službám vrátí tím, že je více vytříděného odpadu
a dostaneme odměnu za každé vytříděné kg
jednotlivé komodity od obalové společnosti
EKO-KOM.
-si-

Kompostérů byl dodán plný kamion
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VELKÉ OSLAVY 750 LET OBCE PŘÍLEPY
Záznam v zemských deskách v Olomouci
zmiňuje obec Přílepy v roce 1272. Jedinečné
výročí 750 let připadlo na letošní rok 2022
a představitelé obce se rozhodli tuto událost náležitě připomenout a uspořádat 21.
května velkolepé oslavy. S oslavami byla
letos spojena také tradiční Floriánská slavnost a žehnání nového obrázku sv. Floriána
na zvonici.
Slavnostní den byl zahájen budíčkem
na návsi s dechovou hudbou Moravská
Veselka, která doprovázela celou dopolední část programu. Do restaurace U Miloša
přicházeli postupně oficiálně pozvaní hosté
z řad představitelů mikroregionu, Zlínského kraje i parlamentu. Na přílepské
návsi u zvonice se poté konala slavnostní
mše, kterou sloužil místní rodák, v současnosti farář v Dlouhé Loučce u Uničova P.
Ladislav Sovadina. Ten ve své promluvě
vzpomněl předchozí generace obyvatel Přílep, jejich životy, společné dílo a odkaz pro
dnešní generace, ale také místní tradici svatého Floriána, jehož nový obraz na zvonici
v závěru mše požehnal.
Po mši se na návsi seřadil průvod v čele
s obecními symboly a za doprovodu mažoretek a dechovky prošel po hlavní silnici se
zastávkami u pomníků padlých, kde představitelé obce a hasičů vztyčili státní vlajku
a položili věnce k úctě občanů padlých ve
světových válkách. Průvod byl zakončen
v zámeckém parku, kde bylo již vše připraveno k následujícímu bohatému kulturnímu
programu, ve kterém si jistě každý návštěvník našel to svoje.
Po oficiálním úvodu vystoupily nejprve
mažoretky Stars z Bystřice pod Hostýnem
a poté patřilo pódium Moravské Veselce,
která odehrála v příjemné atmosféře rozkvetlého zámeckého parku svůj hodinový
koncert. Následovalo vystoupení dětí z naší
mateřské a základní školy, které s nimi
nacvičily paní učitelky a všem se moc líbilo.
V oficiálním proslovu vzpomněla starostka
obce krátce historii Přílep a vyzvedla čin-
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nost místních spolků, které se od nepaměti
podílely nejen na společenském a kulturním
životě v obci. Poté byly předány ocenění
všem občanům, kteří se v různých oblastech
zasloužili o rozvoj naší vesnice.
Kulturní program poté pokračoval
vystoupením zpěvačky Ellen Lenské, která
odehrála tribute koncert věnovaný Věře
Špinarové a tak si mohli všichni připomenout populární písně z mládí. Potěšil
také koncert známé mládežnické formace
Docela kapela ze Vsetína, která předvedla
mladistvé podání starých rockových pecek
a potěšila tak nejen starší fanoušky tohoto
žánru. S přicházejícím večerem se představil
také dětský folklórní soubor Jabloňka z Martinic a děti z přílepského Sokola. K čarovné
atmosféře přicházejícího večera beze sporu
přispělo také vystoupení kouzelníka, který
pobavil malé i velké diváky. Pak už všichni
netrpělivě očekávali laserovou show při
poslechu pecek kapely Kabát v podání
vsetínského revivalu Waťák. Pak už byla
zhasnuta v místě konání všechna světla, aby
mohla dokonale vyniknout monstrózní laserová show promítaná za doprovodu ohnivých efektů na zámeckou budovu a oblohu
nad zámeckým parkem. Za doprovodu
magické hudby šlo o skutečný zlatý hřeb
programu a vrcholné ukončení celodenních
oslav.
Po celé odpoledne mohli návštěvníci
oslav shlédnout multimediální prezentaci
a výstavu věnovanou historii Přílep, místních tradic a spolků a dopoledne nechyběl
ani den otevřených dveří v základní škole.
Na své si přišly také děti, pro které byl připraven skákací hrad, vláček Pacifik a pouťové atrakce.
Snad každý využil také pohostinnosti
místních bufetů, o které se staraly jednotlivé
místní spolky a každý stánek nabízel bohaté
občerstvení a místní speciality. Na závěr
nezbývá poděkovat všem co se na přípravě
a průběhu oslav jakkoliv podíleli i těm kteří
hojnou účastí přispěli k atmosféře slavnost-
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ního dne. Dokázali jsme, že nám ani po 750
letech své existence není naše krásná obec
lhostejná, že se dokážeme navzájem sem-

knout, odvést kus poctivého díla a užít si
spolu krásné chvíle. Věřme, že obec Přílepy
a zejména život v ní potrvá také po další
staletí.
			
-ms-

Slavnostní mše na přílepské návsi

Vystoupení žáků ZŠ Přílepy

Kolotoč a housenková dráha se točily po celý den

Slavnostní den ukončila lesrová show
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PŘEDÁNÍ CEN OBCE PŘÍEPY
V rámci oslav 750 let obce Přílepy byly předány ocenění občanům, kteří se v různých
oblastech svojí dlouholetou prací zasloužili o rozvoj obce. Ocenění převzali:
ZDENĚK NĚMEC
Čestné uznání za dlouholetou a obětavou práci pro obec
Po obnovení samosprávy v roce 1990 až do roku 2010 členem zastupitelstva obce, postupně
působil v kontrolním, sociálním a kulturním výboru. Na vedení obce a organizaci kulturních
akcí se podílel již v době, kdy byly Přílepy místní částí Holešova. Je aktivní dlouholetý člen
Českého zahrádkářského svazu. Dlouholetý bývalý kronikář, znalec místní historie, autor
knihy Přílepy v historii a současnosti a mnoha článků o historii Přílep. Působil také jako
údržbář, topič a správce bazénu v ZŠ Přílepy.
ING. STANISLAV OBŠIVAČ
Čestné uznání za dlouholetou práci pro obec
Již v dobách MNV Přílepy v sedmdesátých a osmdesátých letech působil ve stavební
komisi. Od obnovení samosprávy obce v roce 1990 až do roku 2010 byl členem zastupitelstva
obce a vykonával funkci místostarosty. Jako koordinátor i projektant se podílel zejména na
budování sítí základní technické infrastruktury a vedl stavební výbor. Podílel se na administraci mnoha úspěšných dotačních žádostí.
MGR. ALICE KUČEROVÁ
Čestné uznání za přínos v oblasti školství
Od roku 1992 působila jako ředitelka ZŠ Přílepy, po celou dobu byla zároveň učitelkou
v prvním ročníku. Po dobu třiceti let dokázala držet krok s dynamickými proměnami nejen
přílepské školy, která prošla ve dvou etapách zásadním rozšířením, modernizacemi a vybavením, ale také proměnou školství a způsobu výuky. Po tři volební období byla také zastupitelkou obce, kde působila zejména v oblasti školství a kultury.
ANNA PETRÁŠOVÁ
Čestné uznání za práci s mládeží
Je dlouholetou členkou a starostkou TJ Sokol Přílepy. Více jak 20 let se věnuje zejména
práci s dětmi a mládeží a vede kroužek míčových her. Aktivně se podílí na organizaci a přípravě akcí TJ sokol Přílepy zaměřených zejména na děti a mládež.
VLASTA ČABLOVÁ
Čestné uznání za práci s mládeží a za práci při revitalizaci parku
Po mnoho let vedla kroužek mladých zahrádkářů, kdy její svěřenci získali mnohá ocenění
na soutěžích od regionální až po celostátní úroveň. Je aktivní členkou zahrádkářů a spolku
Přílepy náš domov. Od roku 2015 se podílí na koordinaci obnovy zámeckého parku Přílepy,
který se snaží neustále popularizovat.
ING. MIROSLAV SOVADINA
Čestné uznání za dlouholetou práci pro obec
Od roku 2002 členem zastupitelstva obce, v posledních třech volebních obdobích ve funkci
místostarosty působí v oblasti rozvoje obce a podílí se na přípravě dotačních žádostí. Je člen
školské rady. Za jeho působení došlo ke značné modernizaci v komunikaci obecního úřadu,
ZŠ a MŠ a informovanosti vůbec. V roce 2002 založil Občasník obce Přílepy a dodnes je jeho
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redaktorem. Vytvořil první web obce, všemožně popularizoval Internet a koordinoval vybudování první celoplošné obecní sítě. Jako dlouholetý člen a současný starosta SDH Přílepy
se podílí na přípravě a organizaci mnohých společenských a kulturních akcí napříč místními
spolky.
JIŘÍ OČADLÍK
Čestné uznání za dlouholetou činnost v SDH
Členem SDH Přílepy je 50 let. Jako profesionální hasič přispěl zejména ke koordinaci, vybavení a předávání zkušeností jednotce SDH. Je správcem spolkové klubovny a po celou dobu
jeho působení ve sboru se aktivně podílí na přípravě a organizaci mnohých společenských
a kulturních akcí. Mnoho let reprezentoval Přílepy také na srazech historických vozidel. Je
stále aktivní a účastní se všeho dění ve sboru.
JIŘÍ NAVRÁTIL
Čestné uznání za dlouholetou činnost v SDH
46 let se jako člen a funkcionář podílí na činnosti SDH Přílepy. Za tuto dobu působil
jako předseda tehdejšího svazu požární ochrany, působil v jednotce SDH jako člen i velitel.
Mnoho let se věnoval přípravě sportovního družstva jako vedoucí a trenér, za jeho působení
dosáhli přílepští hasiči největších úspěchů v požárním sportu, zejména v Podhostýnské hasičské lize. Je stále aktivní a účastní se všeho dění ve sboru.
ING. ROSTISLAV HRADECKÝ
Čestné uznání za dlouholetou činnost v SDH a práci pro obec
Od roku 2010 člen zastupitelstva obce, kde působí ve výboru pro bezpečnost a životní prostředí. 24 let je členem SDH, strojníkem a po 14 let vykonával funkci starosty SDH. Je bývalý
aktivní člen sportovního družstva s množstvím úspěšných umístění v soutěžích v požárním
útoku. Pomáhal předávat zkušenosti současnému sportovnímu družstvu.
HELENA KUCHAŘOVÁ
Čestné uznání za dlouholetou činnost cvičitelky jógy
Prošla mnoha kurzy a školeními jak vést a trénovat cvičení jógy. Je dlouholetou členkou
TJ Sokol Přílepy a v sekci jógy se jí podařilo oslovit spoustu stejně smýšlejících žen, které
vedla ke cvičení, pozitivnímu myšlení a zdravému životnímu stylu. Byla vždy oporou pro
svého zesnulého manžela Zdeňka, který byl taktéž vždy aktivním občanem, kterému na obci
Přílepy záleželo.
RUDOLF SOLAŘ
Pamětní plaketa za dlouholetou činnost ve vedení obce
Od obnovení samosprávy obce v roce 1990 byl opakovaně zvolen velkým počtem hlasů
do zastupitelstva obce Přílepy. Po čtyři volební období až do roku 2018 vykonával funkci
starosty obce Přílepy. Za jeho působení byly realizovány projekty jako kanalizační přivaděč, Kanalizace Jih, budování sítí technické infrastruktury v nových zástavbových lokalitách,
rekonstrukce ZŠ, výstavba tenisového kurtu či cyklostezka Přílepy - Holešov. Účastnil se
aktivně všech akcí obce i mikroregionu Holešovsko, kterému byl po jedno volební období
předsedou.
VLASTA SOVADINOVÁ
Pamětní plaketa za přínos v oblasti kultury
Bývalá učitelka malotřídní ZŠ Přílepy. Aktivní občanka a funkcionářka bývalého sboru pro
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občanské záležitosti, organizátorka společenského a kulturního dění v obci v bývalých letech.
Dlouholetá knihovnice místní knihovny a současná kronikářka.
RŮŽENA STAŇKOVÁ
Pamětní plaketa za přínos v oblasti kultury
Členka výboru a hospodářka TJ Sokol Přílepy, ekonomka obecního úřadu a členka kulturního výboru zastupitelstva obce. Dlouhodobě se aktivně podílí a koordinuje akce jako Slet
čarodějnic nebo výlety ke studánkám.
KVĚTOSLAV PÁRAL
Pamětní plaketa za dlouholetou hostinskou činnost v obci
Od roku 1991 provozuje místní pohostinství a koloniál. Přes všechny těžkosti, které nese
hostinská živnost v dnešních dnech, udržuje provoz a dokázal vždy s noblesou konkurovat
ostatním místním podnikům. V minulých letech hojně pořádal kulturní a společenské akce za
hospodou nebo areál k těmto akcím pronajímal místním spolkům. Jeho dršťkovka, utopence
či nakládaný hermelín jsou známy mezi turisty a cyklisty celého regionu.
LADISLAV ANNDRÝSEK
Pamětní list
Téměř celý produktivní život provozuje v Přílepích zahradnictví, v roce 2004 zrekonstruoval a opět zprovoznil rodinnou restauraci U Miloša. Jako zahradník přispívá ke vzhledu
obce, obci poskytl mnoho sponzorských darů ve formě výsadby zeleně či květinové výzdoby
pro různé akce.
FRANTIŠEK ŠŤASTNÝ
Pamětní list
Jako provozovatel autobusové dopravy po mnoho let poskytuje dopravu pro účely mateřské, základní školy, obce a místních spolků. Vše za sponzorovanou cenu.
MGR. YVETA KOJETSKÁ A MGR. MONIKA OBŠIVAČOVÁ
Pamětní list
Obě strávily celý svůj dosavadní profesní život jako učitelky ZŠ Přílepy. Kromě výuky
se věnují vedení školních kroužků, zapojení školy do života obce a připravují děti na různé
vědomostní či sportovní soutěže a kulturní vystoupení ať už v rámci školy či obce. Přispívají
k modernizaci výuky, vzhledu školy a její prezentaci navenek. Za svoji pedagogickou práci
byly několikrát oceněny.
ZDEŇKA CHMELAŘOVÁ
Pamětní list
Po 30 let vykonávala funkci ředitelky MŠ Přílepy. Za dobu jejího působení tak prošly předškolním vzděláváním pod jejím vedením dvě generace dětí. Přispívala k pořádání různých
akcí v rámci MŠ či obce.
OBEC PŘÍLEPY U RAKOVNÍKA
Pamětní list
Ze všech čtyř obcí v ČR, které nesou stejný název, jsou nám nejbližší a staly se naší družební obcí, zejména v oblasti SDH. Delegace obcí se navzájem účastní společenských akcí,
navzájem se podporují ve veškeré činnosti a předávají si své zkušenosti.
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ING. IVANA SEHNALOVÁ
Čestné uznání za přínos k intenzivnímu rozvoji obce
Od roku 2018 starostka obce Přílepy. Za poměrně krátké působení ve funkci prokázala
obrovskou píli, houževnatost a odvahu v boji s úředním šimlem. Pod jejím vedením se podařilo získat mnohé dotace pro rozvojové projekty v obci jako výstavba multifunkčního hřiště, obnova sadu Hrušoví, rekonstrukce veřejného osvětlení, výstavba multifunkčního hřiště
a dalších. Velké úsilí momentálně věnuje koordinaci probíhající rekonstrukce zámku Přílepy.
Vypomáhá místním spolkům a nechybí téměř na žádné pořádané akci.

JEDNOTKA SDH PŘÍLEPY U LESNÍHO POŽÁRU
V pondělí 25. července krátce po šesté
hodině večerní přijalo operační středisko
HZS oznámení o požáru v lesním porostu
mezi obcemi Lukoveček a Přílepy. Hasiči po
příjezdu na místo průzkumem zjistili, že plameny zasáhly rozlohu okolo 200 x 200 metrů
v těžko dostupném lesním terénu a oheň
se rychle šířil dál. Velitel zásahu vyhlásil
třetí stupeň požárního poplachu a na místo
si postupně povolal další jednotky hasičů
a bezmála 40 cisteren a dopravních automobilů. Taktéž si vyžádal na pomoc policejní
vrtulník s tzv. bambi vakem z Brna. Ten tak
do setmění pomáhal zasahujícím hasičům
s likvidací požáru. Povolána byla také JPO
naší obce.
Naše jednotka vyjela do tří minut od
vyhlášení poplachu v čase 19:17 a postupně
plnila úkoly stanovené velitelem zásahu.
Jako první pomáhala usměrňovat dopravu
pro cisterny, které čerpaly vodu z přehradní
nádrže Mojena. Následně pomáhala i u doplňování vody z cisteren do vaku vrtulníku.
V čase 00:15 byla převelena na pomoc
a hasební práce přímo na místo požáru. Jednotka se vrátila na základnu v čase 4:45.
Mezi občany padla otázka, proč přílepští
hasiči vyrazili k požáru tak pozdě. Toto je
však dáno předurčeností jednotek v rámci
plošného pokrytí v rámci IZS. Jelikož požár
vypukl mimo katastr naší obce, byly povolány nejdříve předurčené jednotky. Naše
jednotka je zařazena do kategorie V., což
znamená, že její prvotní předurčenost je
v katastru obce Přílepy.
Poplach naší jednotce tak byl vyhlášen
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až v rámci povolání dalších jednotek dle
potřeby velitele zásahu. Naše jednotka pak
vyjela do tří minut od vyhlášení poplachu. Tento vyhlašuje operační středisko
dálkovým spuštěním sirény a rozesláním
SMS zprávy na mobil členů jednotky, která
obsahuje místo a rozsah požáru a způsob
výjezdu. Po vyhlášení poplachu se dostaví
do zbrojnice všichni dostupní členové jednotky, přičemž vyjíždí v počtu 5+1, ostatní
hasiči zůstávají v záloze.
Požár zasáhl malé a střední smrky a pár
kusů mnohaletých vzrostlých stromů. Škoda
byla vyčíslena na 200 tisíc korun. Podle zjištěných informací vyšetřovatele hasičů bylo
příčinou vzniku požáru nedbalostní jednání
neznámé osoby při manipulaci s nedopalkem nebo otevřeným ohněm.
-ms-

Jednotka SDH Přílepy asistovala u plnění
bambi vaku vrtulníku
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Oheň se rychle šířil vyschlým porostem

OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
MALÁ DIGI UNIVERZITA
Malá digi univerzita (o které jsme psali
již v minulém čísle Občasníku) pokračovala ještě ve dvou částech s názvy“ Malý
IT expert“ (27. 4.) a „Malý programátor –
seznámení s robotem“ (11.5.)

ZÁBAVNÁ FYZIKA
V rámci spolupráce s partnerskou 3.
Základní školou v Holešově byli pozvaní
žáci 5. ročníku na hodinu zábavné fyziky.
Poznali novou multimediální učebnu této
školy i jazykovou učebnu. Nebáli se mluvit anglicky, ale také si pořádně zakřičet,
aby si mohli změřit, kolik decibelů dokáží
„vykřičet“. Když je ve škole povoleno křičet, kdo by to nevyužil. Na této škole se
dětem moc líbilo a těšíme se na další spolupráci.
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VESELÉ ZOUBKY
Jako každý rok, i letos proběhl u prvňáčků dm preventivní program „Veselé
zoubky“.
Děti se úvodem podívaly na krátké
a veselé video „Jak se dostat Hurvínkovi
na zoubek“. Tento známý hrdina spolu
s Máničkou dětem vysvětlil, proč je důležité si pravidelně zuby čistit. Pomocí prezentace se dozvěděli, jakou funkci má zub,
z čeho se skládá, kolik zubů máme v puse,
jaká je prevence zubního kazu, správný
postup při čištění zubů a další rady.
Žáci také plnili různé úkoly, křížovky
a hádanky.
Odměnou a největší radostí byl pro děti
dárkový balíček se zubním kartáčkem, dětskou zubní pastou, přesýpacími hodinami
na měření času čištění zubů a další drobnosti.

Děti potěšil praktický dárek

BESEDA V KNIHOVNĚ – HARRY POTTER
V úterý 10. května 2022 proběhla další
z našich plánovaných besed v místní
knihovně. Tématem našeho povídání byly
tentokrát knihy, které v žebříčku nejprodávanějších knih světa zabírají přední
příčky, a jejich společným hrdinou je
Harry Potter. Paní Hana Zaoralová z holešovské knihovny přišla i stylově oblečená
v kouzelnickém hábitu a plášti, který si
mohli žáci i vyzkoušet. Děti se s příběhem známého kouzelníka mohou potkávat
v knižní, nebo filmové podobě, a proto
se nenajde snad nikdo, kdo by Harryho
neznal alespoň z doslechu. Téma je známé
snad všem dětem. Dověděli jsme se, že ani
autorka sama si nebyla předem jistá úspěchem své knihy. Byla dokonce odmítnuta
několika nakladatelstvími. Kolem Harryho
Pottera se nakonec strhla obří vlna zájmu.
Skalním fanouškům tohoto kouzelnického
světa se říká Potterheads. Jistě má tento
hrdina velkou zásluhu na tom, že ke čtení
přivedl více než jednu generaci dětí.
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VYBÍJENÁ
12. května se po delší odmlce díky covidovým opatřením zúčastnili žáci 4. a 5.
třídy turnaje ve vybíjené malotřídních
škol, které již tradičně pořádá 1. ZŠ Holešov.
Při zahajovacím nástupu se sešlo celkem
5 družstev a se všemi jsme měli možnost
si zahrát. Byly to napínavé, vyrovnané
a nervy drásající souboje, ve kterých
v konečném součtu bodů rozhodly počty
vybitých hráčů.
I když naše družstvo skončilo těsně
„pod bednou“, největším oceněním pro
naše družstvo bylo vyhlášení nejlepší
hráčky celého turnaje, kterou se stala naše
žačka Amálka Klezlová.
Nejen Amálka, ale všichni hráči skvěle
hráli a hesla „Není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se“ jsme se drželi. Také nás potěšili bývalí žáci naší školy, kteří se na tur-

naj přišli podívat a snad i povzbudit své
kamarády. Děkujeme 1. ZŠ Holešov za
pozvání na turnaj a těšíme se na příští rok.

Naši žáci na turnaji ve vybíjené v Holešově

DIVADLO - VÍLA MODROVLÁSKA
Dne 17. 5. vyjela školní družina na divadelní představení do Holešova. Hodil se
nám každý deštník, který byl po ruce,
protože jen co jsme vyšli z budovy školy,
začalo pršet. Divadlo pojednávalo o jednoduchém příběhu, kdy po krkolomném vyřčení jednoho ze tří přání, narostla Matějovi
na hlavě jitrnice. Prekérní situaci pomohla
vyřešit Víla Modrovláska, podle které se
představení jmenovalo. Málo používa-

nými prostorami holešovského Kina Svět
tak opět zazníval dětský smích a jásot. Ten
se ozýval například, když se děti snažily
hlavnímu hrdinovi poradit, kam si schoval sekeru. Křičely jeden přes druhého.
Sice jsme si nemohli cestou zpět zazpívat
známou písničku:" Sláva nazdar výletu,
nezmokli jsme, už jsme tu", ale výlet stál
i tak za to.

ORCHESTR ZA MŘÍŽEMI
Ve středu 15. května 2022 se vydali žáci
naší školy na neobvyklou exkurzi do zoo.
Nevyjeli jsme ve sportovním, ale ve společenském oděvu, protože jsme nevyrazili
do přírody, ale do Kongresového centra ve
Zlíně. Pod taktovkou Slováckého komorního orchestru ožila nejrůznější zvířata ze
Saint-Saënsova Karnevalu zvířat. Spolu
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s průvodcem jsme se pohybovali nejen ve
světě zvířat, ale především hudby. Žáci se
zájmem sledovali hru na hudební nástroje
a aktivně se zapojili do vnímání světa zvířat.
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Celá ZŠ Přílepy před kongresovým centrem ve Zlíně

OSLAVY 750 LET NAŠÍ OBCE
Naše obec slavila významné jubileum.
Součástí oslav bylo i otevření školy pro
veřejnost. Kdo chtěl, mohl se přijít podívat. Přišli naši bývalí žáci, které jsme učili,
náhodní kolemjdoucí i bývalí žáci, kteří
jsou již v důchodovém věku. Nečekaný
počet návštěvníků nás překvapil a jejich
slova díků a uznání nás samozřejmě potěšila. Vzpomínali, kde ve třídě klečeli, jak
to tehdy ve škole vypadalo i na zážitky se
spolužáky a s učiteli.
Také jsme se jako škola přidali k těm
kteří naší obci přišli popřát. Prostřednictvím vystoupení jsme vzdali hold spolkům, které v naší obci pracují. Např.
SDH Přílepy, Zahrádkáři, Sokol, Myslivci.
Věříme, že se Vám naše vystoupení líbilo
a děkujeme obci za podporu naší základní
školy.
O slavnostním dnu jsme otevřeli školu
pro veřejnost
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UKÁZKA SOKOLNICTVÍ
23. května 2022 nám počasí přálo, tak
jsme mohli vyrazit do parku, kde pro
nás sokolník Jaroslav Oszelda připravil
ukázku dravých ptáků. Ukázky se zúčastnili nejen žáčci naší školy a školky, ale žáci
ze školy a školky z Martinic.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí
z života dravců – jak loví, kde žijí, jak se
o ně starají sokolníci, … Děti si mohly
prohlédnout dravce z blízka a některé si
i pohladit.

Děti si mohly zblízka prohlédnout a pohladit
dravce

ŠKOLNÍ VÝLET
Ve čtvrtek 2. června 2022 jsme navštívili
Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou, Štramberk a Technické muzeum v Kopřivnici. Školní výlet
jsme zahájili exkurzí v jeskyních, kde
nás průvodci seznámili s tím, jak jeskyně
vznikaly, co se v nich dělo a děje do současnosti a čím jsou vzácné. Po mírném
ochlazení (ve Zbrašovských aragonitových
jeskyních je celoroční teplota 14,5 °C, což

Děti obdivovaly krásu i chlad aragonitové
jeskyně
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je řadí k nejteplejším jeskyním v ČR) jsme
navštívili Štramberk. Zde jsme si prohlédli
malebné náměstíčko a vystoupali na Trúbu
(hradní věž), odkud jsme díky počasí měli
překrásný výhled. Nakonec jsme v Kopřivnici obdivovali osobní automobily v Technickém muzeu TATRA. Díky různorodosti
navštívených míst si žáci školní výlet náležitě užili a dojeli domů plní dojmů.

Na Štramberskou Trúbu vystoupili všichni
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DALŠÍ BESEDA V KNIHOVNĚ - KOMIKS
Poslední beseda v místní knihovně
v tomto školním roce proběhla v úterý 7.
6. 2022. Tématem společného povídání
byl KOMIKS. Kromě všem známého Spidermana a Supermana jsme připomněli
i kocoura Garfielda či Asterixe a Obelixe.
Jména jako Bobík, Pinďa, Fifinka a Mišpulín jsou zase známá spíše mladším dětem
ze stránek Čtyřlístku. Nezapomněli jsme
také vzpomenout Rychlé Šípy, které znají

především tatínci a dědečci našich dětí.
Ze sbírání komiksů či postaviček z nich se
stává dokonce sběratelská záliba. Dětem,
které si cestu do světa knih teprve hledají, může tento typ literatury, kdy převažuje velké množství obrázků nad textem,
malými krůčky otevřít bránu do nekonečného množství příběhů, které se v knihách
skrývá.

PROJEKTOVÝ DEN – HOSTĚTÍN
Součástí dotačního programu Šablony III
byly i různé projektové dny. Pro některé
jsme zvolili právě Centrum Veronica
v Hostětíně.
Mladší žáci měli připravený program
Živá a mrtvá voda. Žáci se seznámili se
zastoupením slané a sladké vody na Zemi,
uvědomili si, jak je pitná voda vzácná
a také, kde všude se voda nachází. Seznámili se s koloběhem vody. V rámci badatelských aktivit se seznámili s bezobratlými
živočichy žijícími ve stojaté i tekoucí vodě.
Starší žáci měli program Lesní tajemství, který probíhal formou únikové hry.
Žáci se seznámili s významem lesního
ekosystému, měli možnost ho zkoumat
z hlediska makroúrovně i mikroúrovně.
V rámci badatelských aktivit se seznámili
s životním cyklem stromu a jeho ekolo-

gií, s provázaností lesního ekosystému
i bezobratlými organismy žijícími v lese.
Uvědomili si, jak důležitou funkci tyto
organismy zastávají při udržení zdravého
lesního ekosystému. Všichni si tyto aktivity užili a určitě si upevnili kladný svůj
vztah k přírodě.

U živé vody v Hostětíně

ATLETICKÝ TROJBOJ – FRYŠTÁK
Ve čtvrtek 16. června se na hřišti při ZŠ
Fryšták konaly atletické závody pro žáky
1. stupně. Každý ze zúčastněných si
změřil síly v hodu kriketovým míčkem,
v běhu na 50 m a ve skoku do dálky. Sportovci byli rozděleni do kategorií, podle
třídy. V každé kategorii byly 3 dívky a 3
hoši. Oceněni byli ti, kteří dosáhli nejlepšího výsledku ve své kategorii. V každé
kategorii byly vyhodnoceny zvlášť dívky
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a zvlášť hoši. A jak jsme tedy obstáli
v závodech?
V první kategorii (1. ročník) nás úspěšně
reprezentoval Jakub Hausknecht 2. místem. Ve druhé kategorii (2. a 3. ročník) nás
úspěšně reprezentovala Adéla Boledovičová 1. místem a Michaela Kroutilová
2. místem. Třetí kategorii (4. a 5. ročník)
úspěšně reprezentovali Samuel Tvrdoň
a Amálie Klezlová 1. místem.
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Nejen body úspěšných reprezentantů,
ale i body ostatních z našeho týmu nás
při celkovém součtu bodů vyhouply až
k zisku zlatého poháru. Velká radost dětí
byla nejen z poháru, ale i z medailí a sladkých odměn.
Děkujeme ZŠ Fryšták za uspořádání
atletických závodů. Děti měly možnost

si vyzkoušet opravdové doskočiště nebo
běžeckou dráhu a také atmosféru opravdových závodů. Děkujeme také Davídkovi
ze ZŠ Fryšták, který nám nahradil chybějící žákyni a svými výkony nám pomohl
k vítězství.

LESNÍ HRÁTKY
Někteří žáci jeli na závody, jiní šli do lesa.
Aby jim nebylo líto, že nesportují, udělali
jsme si malé soutěže v lese. Používali jsme
jen přírodní materiál např. k hodu na cíl
místo míčků šišky nebo balanční cvičení

na pařezech i spadlých kmenech. Udělali
jsme si malý piknik v lese a postavili lesní
domečky. Také jsme si přečetli pověst
o Hrádku a podívali se, jak se náš přílepský
les za poslední roky změnil.

Lesní piknik

DDH KM
Dopoledne 17. června bylo pro žáky 4.
a 5. třídy velmi očekávaným dnem. Jeli jsme
do Kroměříže na Dětské dopravní hřiště.
Úkol dne byl jasný: předvést své nabyté
vědomosti v praktické zkoušce při jízdě na
kole.
Pan Stratil s žáky prošel hřiště, které jsme
měli jen pro sebe. Zopakoval pravidla silničního provozu, důležité dopravní značky,
upozornil na nebezpečí na silnici a nastínil
různé dopravní situace na křižovatkách.
Poté si žáci nasadili své cyklistické helmy
a bylo jim zapůjčeno jízdní kolo a reflexní
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vesta s číslem. Část dětí jezdila na kole
a část se pohybovala jako chodci. Několikrát
se skupiny vystřídaly, ale žáci se museli
pohybovat po hřišti podle pravidel silničního provozu. V případě porušení pravidla,
byli upozorněni. Poslední střídání již bylo
„naostro“. Pan Stratil pozoroval žáky, zda
neudělají nějaký velký přestupek.
A jak to vše dopadlo? Dobře! Všichni žáci
získali Cyklistický průkaz. Teď už jim jen
budeme přát, ať jsou v silničním provozu
opatrní, dodržují silniční pravidla a dbají
zvýšené bezpečnosti.
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PASOVÁNÍ PRVŃÁČKŮ NA ČTENÁŘE
V úterý 21. června jsme využili krásného počasí a přesunuli žáčky 1. třídy do
místního zámeckého parku, kde pro ně
zaměstnanci Městské knihovny Holešov
připravili slavnostní událost – Pasování
prvňáčků na čtenáře.
O historizující scénky plné humoru
i napětí se každý rok starají dobrovolníci
a přátelé holešovské knihovny. Děti pobavilo šermířské vystoupení v rolích krále
Václava IV. a rytíře Jana Zhořeleckého.

Ozdobou scének byla i královna Johanka.
Každý z žáků poklekl a byl mečem pasován do stavu čtenářského. A samozřejmě
nechyběl ani slavnostní slib nových čtenářů, kteří na památku na tento den
dostali malý dárek – knížku, pamětní list
a drobnou sladkost.
Za organizace celé této zdařilé akce
děkujeme knihovnici paní Haně Zaoralové
a těšíme se na další spolupráci.

Naši prváčci byli mečem pasováni na čtenáře

Páťáci se rozloučili se spolužáky a učitelkami
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ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU V PARKU
Všichni se těší na konec školního roku
a prázdniny. Rozloučení bylo i letos
v zámeckém parku, kde jsme již tradičně
odměnili nejlepší „sběrače“ kaštanů,
pomerančové kůry i starého papíru. Rozloučili jsme se s páťáky i přivítali budoucí
prvňáčky. Zazpívali jsme si, zatančili
i opekli špekáčky a jen tak „poklábosili“.
Letos však bylo loučení trochu více. Po třiceti letech odchází z funkce ředitelky školy

Mgr. Alice Kučerová.
Milá paní ředitelko, děkujeme za ty
krásné roky. Za děti, které jste naučila základům čtení, psaní, počítání. Za
všechny zaměstnance, kteří se ve škole
cítí dobře. Za pedagogy, kterým jste byla
příkladem. Přejeme Vám pevné zdraví
a těšíme se, že nás někdy přijdete navštívit.
Děti a kolegyně ze školy

VÝSLEDKY SBĚRŮ NA ŠKOLE ZA CELÝ ŠKOLNÍ ROK:
Kaštany:
1. Dominik Dědič
2. Halašková Denisa
3. Halašková Kristýna

1. tř.
5. tř.
5. tř.

146,22 kg
131,50 kg
86,40 kg

Celkově škola odevzdala myslivcům 611,28 kg.
Pomerančová kůra:
1. Sovadinová Veronika		
2. Drusová Natálie		
3. Poláchová Simona		
4. Tomanec Filip		
5. Škubalová Sofie		
6. Boledovič Jakub		
7. Smékalová Lucie		
8. Hausknecht Jakub		

4.
3.
1.
5.
2.
1.
3.
1.

tř.
tř.
tř.
tř.
tř.
tř.
tř.
tř.

16,46 kg
12,53 kg
8,36 kg
8,24 kg		
6,16 kg
5,54 kg		
5,14 kg
5,10 kg

Celkem jsme do sběrny odevzdali 93,70 kg sušené kůry.
Papír:
1. Sedlářová Sabina			
2. Macková Aneta 			
3. Macková Sofie			
4. Uličník Jakub			
5. Sovadinová Veronika 			
6. Grygera Matyáš			
7. Brázdilová Kristýna			
8. Škubalová Sofie			
9. Tvrdoň Samuel 			
10. Klezlová Amálie			

3.
5.
1.
3.
3.
2.
5.
2.
4.
5.

tř.
tř.
tř.
tř.
tř.
tř.
tř.
tř.
tř.
tř.

2284,00 kg
1008,00 kg
773,00 kg
621,00 kg
594,00 kg		
583,00 kg
575,00 kg
535,00 kg
530,00 kg
521,00 kg

Škola letos celkově odevzdala 14 521 kg papíru.
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VÝSTAVA – ZÁMEK HOLEŠOV
Poslední týden školního roku jsme
navštívili 28. června 2022 interaktivní
výstavu nazvanou Hravá věda. Jak už
název napovídá, návštěvníci si podle
Komenského hesla „škola hrou“ mohou
vyzkoušet spoustu fyzikálních zákonů
v praxi. Proto jsme i my vyzkoušeli účinky
tlakové vlny, hru na optickou harfu
pomocí laserových paprsků, podívali jsme
se na svět pomocí zraku různých živočichů, vyřešili spoustu hlavolamů nebo
vyzkoušeli svůj postřeh, rychlost či sílu.

Interaktivní výstava se všem líbila

VYSVĚDČENÍ, PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE
Poslední červnový den jsme se ve škole
sešli již jen krátce, abychom se navzájem
rozloučili a předali žákům jejich výplatu vysvědčení.
Do 6. tříd v Holešově odchází letos 7
žáků, pět jich přechází na 1. ZŠ a dvě
žačky jdou na 2. ZŠ.
Měli jsme velkou radost i z těch starších, kteří již chodí do škol v Holešově,
že se u nás ve škole zastavili a pochlubili
svými výsledky. Byli jsme na ně pyšní.
Poté navštívili naši školu a předškoláci
z místní školky, kteří si přišli vyzkoušet,
jak se sedí ve školní lavici. Představila se
jim také jejich nová paní učitelka – Mgr.
Marie Řiháková, která už se na ně moc
těší.
Užili jsme si prázdniny a teď je před
námi nový školní rok!!
						
Kolektiv pedagogů ZŠ Přílepy

Paní ředitelka rozdala prvňáčků
vysvědčení naposled
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Paním učitelkám i celému kolektivu zaměstnanců děkuji za celoroční nelehkou práci,
kterou jsme se snažili dělat co nejlépe podle svých možností. Děkuji za trpělivost
a toleranci během uplynulého školního roku.
Jistě víte i o „veřejném tajemství“, že já sama po 30-ti letech ve funkci ředitelky ZŠ Přílepy
končím a na mé místo nastupuje po úspěšném konkurzu Mgr. Monika Obšivačová.
Předávám jí tedy pomyslné žezlo i klíče od školy a přeji jí a všem ve škole, ať se jí daří
a ať tuto práci vykonává s takovou chutí jako já. Mě to prostě bavilo a vím, že mi to bude
chybět. Děkuji za velmi pěknou spolupráci všem zaměstnancům školy, zřizovateli –
paní starostce, ale i Vám – rodičům.
Alice Kučerová

STŘÍPKY Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
PROJEKTOVÝ DEN: „LÉČIVÉ BYLINKY“
Projektový den s názvem „léčivé
bylinky“ proběhl v MŠ pod vedením paní
Navrátilové z Jankovic. Prostřednictvím
pohádky o bylinkách, prohlížením odborných knih a živých bylin seznámila děti
s nejznámějšími léčivými bylinkami, které
můžeme najít i na našich zahrádkách. Děti
si tak mohly bylinky zblízka prohlédnout

ale také k nim přivonět, ochutnat a na
závěr jsme si je všechny společně zasadili do připravených truhlíku vyrobených
v předchozím projektovém dnu. Zasazené
bylinky jako třeba máta nebo meduňka
nám slouží například k dochucování vody
nebo také do čaje.

Děti si založily ve školce vlastní bylinkovou zahrádku
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PROJEKTOVÝ DEN: „VČELÍ KRÁLOVSTVÍ“
V tomto projektovém dnu jsme navštívili včelín pana Kutry v Přílepích. Děti se
prostřednictvím prohlídky a výkladu pana
Kutry dozvěděly, v čem spočívá práce včelaře a také si mohly prohlédnout pomůcky,
které slouží k ochraně samotného včelaře.
Dále jsme měli možnost nahlédnout do
vnitřních prostorů včelího úlu, díky čemuž
jsme se blíže seznámili se včelím společenstvím, a že všichni jejich členové jsou na
sobě závislí. Na závěr jsme sledovali sběr
vosku a stáčení medu z plástu. Nechyběla
ani ochutnávka. Zaměstnanci i děti MŠ
Přílepy by chtěli touto formou poděkovat
panu Kutrovi za velmi zajímavou a poučnou exkurzi v jeho včelíně.

O včelách a jejich práci přednášel
dětem včelař Rostislav Kutra

PROJEKTOVÝ DEN: „CHRAŇME NAŠI PLANETU“
Náplní dalšího projektového dne byla
ochrana životního prostředí. Děti se seznamovaly s důležitostí třídění odpadu, jeho
následnou recyklací a dalším možným
využitím. Také jsme navštívili technické
služby v Holešově. Mohly tak vidět na
vlastní oči jak se zpracovávají jednotlivé
druhy odpadu, jak se recykluje a jak se
dále využívá. V rámci prohlídky měli mož-

nost nasednout do auta na svážení kontejnerů. Návštěva byla uzpůsobena věku dětí
s ohledem na jejich bezpečnost a dodržení
hygienických opatření. Po skončení jsme
si všichni společně zašli na zmrzlinu do
cukrárny na holešovském náměstí. Téma
ochrany životního prostředí děti natolik
zaujalo, že jsme se mu věnovali dále po
celý zbytek týdne.

Dětí ví, jak se má třídit odpad
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VÝLET DO ZOO
Na konci května jsme se vydali na školní
výlet do ZOO Zlín. Přestože v ranních
hodinách při nástupu do autobusu spadlo
pár kapek, po příjezdu do ZOO nám
vysvitlo sluníčko a provázelo nás po celou
dobu naší návštěvy. Viděli jsme spoustu
zvířátek v krásném prostředí, které se neustále mění a vylepšuje. Na závěr jsme se
svezly vláčkem, který nás provezl všemi
kouty zoologické zahrady. Užili jsme si
společné chvíle a plní dojmů jsme se ve
zdraví vrátili autobusem zpět do MŠ.

Na návštěvě ZOO děti
obdivovaly slůně i ostatní zvířata

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Ve středu 29. 6. 2022 se na zahradě
v naší MŠ uskutečnilo slavností rozloučení s předškoláky. Děti ze třídy Soviček
a Koťátek si společně připravily vystoupení, během kterého přednesly básničky,
zazpívaly písničky a dokonce nechybělo
ani divadelní přestavení. Po vystoupení
následovalo pasování dětí odcházejících

do školy. Při něm obdržely mimo šerpy
také malý dárek na památku. Nejen díky
krásnému počasí, které ten den panovalo,
ale také díky všem zúčastněným se slavnostní akce velmi vydařila a všichni jsme
si to moc užili. Budoucím prvňáčkům přejeme hodně štěstí a úspěšné vykročení do
nové etapy jejich života.

Rozloučení s předškoláky na zahradě MŠ
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ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
TÁBORÁK NA KONCI PRÁZDNIN
Konec prázdnin letos doprovázelo deštivé počasí a jinak tomu nebylo ani v pátek
26. srpna, kdy se konal tradiční táborák
na konci prázdnin. Po vydatné přeháňce,
která pověsila nad konáním akce velký
otazník hasiči nakonec vše připravili,
a tak po páté hodině dorazil první houf
dětí. Táborák byl zapálen. Kromě opékání
špekáčků a rejdění v parku byl připraven
a hojně využit taky skákací hrad a plechovková střelnice se spoustou lákavých
hraček a cukrovinek.
Hasiči přistavili také svůj zásahový vůz
a vybavení a děti si tak mohly vyzkoušet
jaké to je, když si hasiči nasadí přilby,

zasednou do zásahového vozu a spustí
majáky.
Další přeháňka už nepřišla a tak se
nakonec přední zahrada zámeckého parku
zaplnila dětmi, rodiči a prarodiči a beseda
dospělých a skotačení dětí pokračovalo až
do setmění, kdy si děti užívaly atmosféry
do tmy blikajících modrých majáků a zářících plamenů táboráku. Věřme, že tuto
kombinaci kromě této akce v Přílepích jen
tak neuvidíme.
Prázdniny uplynuly jako voda v našem
potůčku Mojena, děti se rozloučily
s prázdninami a 1. září opět hurá do školy!
				
-ms-

Ukončení prázdnin na tradičním
táboráku SDH

Hasiči ukázali dětem zásahový
vůz a vybavení

PŘÍLEPSKÝ ČTYŘLÍSTEK – LÍSTEK DRUHÝ
Přílepský čtyřlístek je název neformálního sdružování čtyř obcí v České republice,
které ve svém názvu nesou slovo Přílepy.
Vše vzniklo z iniciativy Velkých Přílep, kde
se v minulém roce konalo také první setkání
a do čtyřlístku patří naše Přílepy v okrese
Kroměříž, Přílepy v okrese Rakovník, Malé
Přílepy u Berouna a Velké Přílepy u Prahy.
Letošní setkání se konalo v Malých Příle-
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pích a bylo spojeno s oslavami 120. výročí
založení jejich hasičského sboru. Naše
devítičlenná delegace se proto skládala ze
zástupců obce a SDH.
Malé Přílepy jsou místní částí obce
Chyňava v okrese Beroun a žije zde asi 260
trvale bydlících obyvatel. Zajímavostí je, že
120 z nich jsou členy Sboru dobrovolných
hasičů a proto celá vesnice oslavami přímo

32

žila.
Vše začalo slavnostním průvodem hasičů
s prapory zúčastněných sborů z okolí a uctěním památky padlých u místního pomníku.
Samozřejmě nechyběl ani prapor našeho
sboru. Průvod byl zakončen na louce za
vesnicí, která se pro tento den proměnila ve
slavnostní výletiště, kde se konal kulturní
program. Na pódiu vyhrávala dechová
kapela Berounská šestka, okolo louky byly
vystaveny historické i současné hasičské
vozy a technika. Při oficiálních pozdravech
jsme popřáli hasičům k jejich výročí hodně
zdaru v další práci a předali dary z Moravy
– přílepkou slivovici a valašský frgál. Oficiální program byl pak po setmění zakončen
ohňovou show a večer pokračoval taneční
zábavou. To už jsme však odešli zalehnout
na připravená lehátka na obecní dům, jelikož nás čekala ráno dlouhá cesta domů.
Měli jsme tak možnost poznat další Přílepy, život v nich, krásný kraj okolí Karlštejna a jistě jsme dali základ také novým

přátelstvím. Další setkání Přílepského čtyřlístku nás v příštích letech čeká v Přílepích
u Rakovníka a poté u nás.
-ms-

Oficiální pozdravy a předání
darů sboru Malých Přílep

Zástupci kompletního přílepského čtyřlístku,
včetně všech čtyřech starostek

Přílepáci v Malých Příleích

MYSLIVECKÁ CHATA OPĚT OŽILA
Po mnoho let jsme již v Přílepích zvyklí,
že některé akce mají svůj pevný termín
konání. Ne jinak je tomu u střelecké soutěže,
kterou Myslivecký spolek Horní Roveň Přílepy pořádá pravidelně poslední srpnovou
sobotu. 27. srpna se tak areál myslivecké
chaty a brokové střelnice v Petřejově zaplnil nejen střelci, ale i fanoušky myslivosti
a myslivecké kuchyně.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Kolem poledne se tak připravené stoly
a lavice zcela zaplnily a všichni návštěvníci
mohli opět po roce ochutnat dančí na smetaně, kančí se zelím či zvěřinový guláš. Vše
šlo na odbyt a hrnce a pekáče zůstaly brzy
po poledni prázdné.
Zprvu deštivou atmosféru provázely
rány z brokovnic a svist létajících asfaltových terčů, které zřejmě rozehnaly i mraky
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a během dopoledne přestalo pršet úplně.
Soutěž tak mohla proběhnout do posledního
kola a mohly být vyhlášeny výsledky. První
místo si letos vystřílel Vítězslav Rybář, druhou nejlepší mušku měl Petr Špaňhel a třetí
Jan Vrbovský.
Věřme, že se myslivcům nakonec podaří
vyřešit problémy s pronájmem honitby,
a spolek se podaří udržet funkční. Myslivci
k obci vždy patřili, což jsme mohli vidět
nejen na střelbách, ale také při oslavách 750
let obce Přílepy, kde nechyběla výstava trofejí, účast v průvodu ani myslivecký bufet.
-ms-

Broková střelnice MS Horní
Roveň Přílepy

NA GULÁŠOVÝCH SLAVNOSTECH POD PRAPOREM PŘÍLEP A STŘÍBRNÍ
I přes celodenní deštivé počasí si frenštátské Gulášové slavnosti nenechaly ujít stovky
návštěvníků nejen z Frenštátu. Souboj ve
vaření nejlepšího guláše započal o půl desáté
dopoledne a mezi 12 soutěžními týmy opět
nechyběli ani letos Přílepáci. Náš tříčlenný
tým ve složení Rosťa Kutra, Mira Sovadina
a Peťa Soukup vařili pod přílepským praporem na této prestižní soutěži již podruhé.
Průběh vaření, přípravu a kvalitu surovin
po celou dobu vaření opět sledovala odborná
porota, která následně anonymně posuzovala soutěžní vzorky a hodnotila chuť,
vzhled a vůni jednotlivých gulášů. Předsedou odborné poroty byl stejně jako v minulých letech Václav Forman, místopředsedou
Tomáš Hrdý, oba zástupci Asociace kuchařů
a cukrářů pro severní Moravu a Slezsko.
"Za celou svou kariéru, a to posuzuji
podobné soutěže řadu let, jsem nic podobného nezažil. Kvalita letošních gulášů byla
neuvěřitelná. Žádný ze soutěžních gulášů
nebyl špatný a až na dva, byly všechny vynikající a zasloužily by si ocenění. Proto jsme
to jako porota letos měli velmi těžké. Vyloženě jsme šli po detailech, neboť v detailu
se skrývá dokonalost. A letos to bylo
dokonalé." řekl na úvod závěrečného ceremoniálu předseda poroty Václav Forman,
který následně společně se zástupci poroty

a města Frenštátu předávali ocenění nejlepším týmům.
Náš tým letos získal za svůj soutěžní guláš
„Hovězí speciál“ stříbrnou medaili!
-ms-

Letos byl náš soutěžní stánek koncipován jako stará
přílepská chalupa

Radost ze stříbrné medaile byla obrovská!
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SPORTOVNÍ KOUTEK
ORIENTAČNÍ BĚŽCI JSOU AKTIVNÍ
V sobotu 7. 5. 2022 pořádal SKOB Zlín
4. závod Valašské oblasti ve sprintu. Centrum závodu bylo v přístavišti Baťova
kanálu ve Spytihněvi. Závod se běžel
v obci Spytihněv a v přilehlých parcích.
Stavitel tratí Roman Zbranek postavil
tratě, kde závodník musel volit postupy
podle svého rozhodnutí. Při sprintu jsou
tratě dlouhé od 1 km až do 4 km. Na start
se postavilo 357 závodníků a mezi nimi
také 8 našich. Tady jsou výsledky. Kategorie HDR - Karolína Drábková 14. místo,
H12C Adam Boledovič 19. místo, Tvrdoň Samuel 34. místo, Matěj Sedláček 33.
místo. H65C Antonín Peška 2. místo, D45C
Jana Sedláčková 12.místo.
Hned za týden v sobotu 14. 5. 2022 pořádal oddíl z Kroměříže 5. závod Valašské
oblasti, přebor na klasické trati. Centrum
závodu bylo ve Věžkách. Krásné slunečné
počasí přilákalo 471 závodníků. Náročné
tratě pro všechny kategorie připravil
Michal Rytíř. Terén byl mírně zvlněný, se
spoustou cest a průseků, dobře průběžný.
Proto tratě byly velmi rychlé. Z našeho
oddílu tady startovalo 12. závodníků.
Tady Jsou výsledky. Kategorie D12C
Kristýna Brázdilová 11. místo, D45C Jana
Sedláčková 17. místo. H12C Adam Boledovič 16. místo, Matěj Sedláček 30. místo,
Samuel Tvrdoň 32. místo. H14C Lukáš
Brázdil 28. místo, H70C Antonín Peška 3.
místo, HDR Vojta Ovesný 10. místo, Lukáš
Ovesný Lukáš 11. místo. Filip Ovesný
10. místo, Ludmila Polišenská 12. místo
a Milan Kroutil 32. místo.
Od 27. 6. do 30. 6. 2022 proběhla Olympiáda dětí a mládeže /již desátá/, na které
startovalo 3500 závodníků. Mezi dvaceti
sporty byl i orientační běh. Bylo vybráno
8 závodníků z každého kraje celé České
republiky a čekaly je tři závody. V druž-

stvu Zlínského kraje byla vybrána závodnice našeho oddílu Kristýna Brázdilová.
Hned v pondělí ji čekal první závod ve
sprintu. Závodníci běželi na mapě 1:4000,
náročné tratě vedly parkem, botanickou
zahradou a také městskou zástavbou. Pro
všechny děti velký zážitek.
V úterý byla na programu krátká trať,
která měla cíl na hradě Helfštýn. Kopcovitý, orientačně náročný terén prověřil
všechny mladé závodníky. Po dni volna
se ve čtvrtek běžely sprintové štafety. Štafeta Zlínského kraje byla složena takto:1.
úsek Kristýna Brázdilová, 2. úsek David
Pekárek, 3. úsek Matouš Ditrich, 4. úsek
Julie Slámová. Štafeta skončila na 5. místě.
Celkově podle bodového hodnocení vyhrál
Liberecký kraj a Zlínský kraj skončil na 8.
místě.
Tonda Peška

Adam Boledovič se účastní závodů pravidelně

Kristýna Brázdilová probíhá cílem

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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ZAJÍMAVOSTI
TŘICET LET ŘEDITELKOU ZŠ PŘÍLEPY
Mgr. Alice Kučerová byla do funkce
ředitelky ZŠ Přílepy po devítileté praxi
učitelky na prvním stupni jmenována zřizovatelem školy v roce 1992. Tuto funkci
zodpovědně vykonávala po třicet let. Po
dobu těchto třiceti let dokázala držet krok
s dynamickými proměnami nejen přílepské školy, která prošla ve dvou etapách
zásadním rozšířením, modernizacemi
a vybavením, ale také proměnou školství a způsobu výuky, ať již šlo o zavádění informatiky, přechod na právní
subjektivitu škol, neustálou modernizaci
vyučování a vzdělávání a stále narůstajícími nároky na administrativu a činnosti
v řízení školy.
V průběhu dlouholeté praxe, ať již
jako učitelka v první třídě ZŠ či ředitelka
školy se neustále vzdělávala a absolvovala
mnohé kurzy a semináře akreditované
MŠMT s různorodým spektrem zaměření
pro učitelskou praxi, ale i pro práci ředitelky školy.
Mgr. Alice Kučerová se po celou dobu
působení v ZŠ Přílepy věnovala kromě
zodpovědně vykonávané funkci ředitelky
školy také výuce v první třídě, kterou se
jí dařilo neustále zlepšovat a držet nejmodernější trendy a přístupy ve výchově
a vzdělávání. Kromě využívání moderních
multimediálních metod a pomůcek, uvedla
do praxe na své škole zejména výukovou
metodu splývavého čtení Sfumato, využívanou při výuce českého jazyka 1. ročníku ZŠ. O úspěchu zavedení této metody
svědčí kromě kladných ohlasů rodičů též
mimořádné ocenění v rámci soutěže vesnice roku 2019 – za podporu a inovaci
výukových postupů a rozvoj školského
zařízení.
Díky píli a houževnatosti ředitelky
školy a za podpory pedagogického
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Mgr. Alice Kučerová

sboru se povedlo přílepské škole dosáhnout na řadu dotačních titulů, které přispěly k modernizaci vybavení, výukových
pomůcek, techniky a celkovému rozvoji
výuky napříč ročníky prvního stupně ZŠ.
Mgr. Alice Kučerová se coby ředitelka
školy vždy aktivně podílela na koncepci
výuky, tvorbě a koordinaci ŠVP a směřování školy. Mnoho času nad rámec povinností věnovala také přípravě školních
besídek, divadelních představení a dalších
vystoupení v rámci školních i obecních
kulturních akcí. Jako samozřejmost brala
také dokonalý pořádek, vzhled a výzdobu
interiérů rozsáhlé školní budovy a celkový
obraz školy, která se za jejího působení
stala respektovanou a nedílnou součástí
obce Přílepy.
O její aktivitě a práci svědčí také mnohé
úspěchy školy v různých soutěžích, ať již
šlo o sport, kulturu, vědomostní olympiády či pestrou činnost školních kroužků.
Své mnoholeté zkušenosti neváhá pře-
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dávat mladším kolegyním nejen na vlastní
škole, ale také při vedení praxe studentů
pedagogické fakulty.
O respektu občanů vůči Alici Kučerové
hovoří také skutečnost, kdy byla po tři po
sobě následující volební období zvolena
do zastupitelstva obce, kde se po dvanáct
let aktivně zapojovala do vedení obce

v oblasti kultury a školství.
Na základě uvedeného celoživotního
přínosu obci a regionálnímu školství
si zřizovatel školy obec Přílepy dovolil
navrhnout Mgr. Alici Kučerovou k ocenění pracovníků ve školství Zlínského
kraje 2022.
-ms-

KALENDÁŘ AKCÍ DO KONCE ROKU 2022
akce

pořadatel

datum

místo konání

Sportovní den pro
děti

TJ Sokol

10. září

myslivecká chata

Noc
s Andersenem

Knihovna
Přílepy

30. září - 1. října

budova OÚ

Disco 90´s

SRP

17. září

přední zámecká
zahrada

Podzimní
polévkobraní

SDH + obec

24. září

přední zámecká
zahrada

Bazárek všech věcí

zahrádkáři Přílepy

16. - 17. září

provozovna ČZS
Přílepy

Rozsviťme si Přílepy obec

28. října

ulice Přílep

Podzimní zájezd

SDH

říjen

Čechy, Morava

Česko zpívá koledy

obec

7. prosince

přílepská náves

Adventní trhy

obec + spolky

10. prosince

přední zámecká
zahrada
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VYHODNOCENÍ ZIMNÍ SOUTĚŽE
Vylosovaným výhercem se správnými odpověďmi:
1)

1) Koudelníkův syn

2)

1) Velryba

je Anna Nováková, která získává poukázku na
200,-Kč na nákup v Poe Poe.
Výsledky mimosoutěžní hádanky ze školy: SVÁTKY, KOMETA.

POVINNÁ PUBLICITA PROJEKTŮ
Projekt

Dětské hřiště Přílepy
byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –
Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu Životní prostředí.
Předmětem podpory je obnova ovocného extenzivního sadu Hrušoví v k. ú. Přílepy
u Holešova. Realizací projektu dojde k výsadbě dřevin, průběžnému odstraňování
výmladků a obnově květnaté louky.

Projekt

Celkové způsobilé výdaje: 1 243 242 Kč
Dotace EU: 994 594 Kč (80 %)
Příspěvek příjemce podpory: 248 648 Kč (20 %)

Dětské a fitness hřiště Přílepy

Datum zahájení realizace projektu: 31. 5. 2021
Datum ukončení realizace projektu: 31. 5. 2024

byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Obec Přílepy

ČISTOTA
VODY

KVALITA
OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU
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OCHRANA
PŘÍRODY

ENERGETICKÉ
ÚSPORY
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÉ DĚTI

SŇATKY:

Červen 2022

Květen 2022:

Pavel MAURER
Erika JURÁKOVÁ

Jana DOHNÁLKOVÁ
Ryan Thomas DARLEY

Červenec 2022
Lukáš KARAS

Červen 2022:
Veronika NĚMCOVÁ
Martin ŠPETÍK
Nikola CHUDÁRKOVÁ
Jiří FUKSA
Marie MACHOVSKÁ
Tomáš HRUŠKA
Jan ADÁMEK
Olga JANALÍKOVÁ
Červenec 2022:
Michaela KOTKOVÁ
Martin MŰLLER
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PRODEJNA POTRAVIN
A SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ
BALA

NOVĚ OTEVŘENA
v budově bývalé pekárny.
Otevírací doba:
Po - Pá 7.00 - 18.00 hod.
So - Ne 7.30 - 13.00 hod.
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